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บทที ่3 ภาษากับวัยของผู้พดู

พาวเวอรพ์อยทป์ระกอบการบรรยาย
รายวชิาภาษาไทยเชงิสังคมวทิยา รหัสวิชา 1542107



2.1 อายุ - สิ่งบ่ง
บอกสถานภาพตาม
ธรรมชาตขิองคน

ในสังคม

อายุเป็นปัจจัยหน่ึงทีบ่่งบอกสถานภาพตามธรรมชาตขิองคนแต่ละคนใน
สังคม

อายุท าให้สมาชิกในสังคมมีสถานภาพตา่งกัน

ค่านิยมหรือขนบความเช่ือได้ก าหนดบทบาทของคนแต่ละวัยแตกต่างกัน
ออกไป

บางสังคมอาจให้คุณค่าและความส าคัญแก่วัยหน่ึงมากกว่าอีกวัยหน่ึง

สังคมตะวันออกมักให้ความส าคัญกับคนอายุมาก ตรงข้ามกับสังคม
ตะวันตกทีใ่ห้คุณค่ากับคนอายุน้อย



3.1 อายุ - สิ่งบ่ง
บอกสถานภาพตาม
ธรรมชาตขิองคน

ในสังคม

สงัคมสมยัใหมข่องอเมรกิาเป็นสงัคมที่กา้วหนา้ เนน้
ความส าเรจ็สว่นบคุคลซึง่ไมข่ึน้อยูก่บัอาวโุสแตข่ึน้อยู่

กบัความสามารถในการท างาน”

“ในอเมรกิานัน้ เป็นหนุม่สาวยอ่มดีกวา่คนแก่ การเป็น
คนแก่คือการเก็บตวัเองไวบ้นหิง้ และกลายเป็นสิ่งไร ้

คา่”



• สังคมตะวันออก 



สังคมตะวันตก



3.1 อายุ - สิ่งบ่ง
บอกสถานภาพตาม
ธรรมชาตขิองคน

ในสังคม

สถานภาพของสมาชิกมกัจะเปลี่ยนแปลงไปเม่ืออายมุากขึน้ เช่น สามารถ
แตง่งาน ออกรบได้

ในสงัคมไทย เด็กจะมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบนอ้ย ตอ้งเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่ สว่น
ผูใ้หญ่จะมีความรบัผิดชอบมากขึน้ และเป็นท่ีเคารพ นบัหนา้ถือตา มีอ านาจ

นอกจากนัน้ คนชราเท่านัน้ท่ีจะสามารถท าพิธีกรรมบางอยา่งได ้เช่น แซยิด

คนชรามกัเป็นแหลง่ความรูท่ี้ส  าคญั ซึง่คนรุน่หลงัตอ้งมาขอความรู ้

โดยสรุป วยัท่ีตา่งกนัย่อมมีพฤติกรรมทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั ภาษาท่ีใชก็้
เปลี่ยนแปลงไปตามวยัของผูพ้ดูดว้ย





3.2 อายุในสังคมไทย

• อายุเป็นสิ่งทีส่ าคัญมากในสังคมไทย โดยทั่วไป ผู้มีอายุมากจะมี
อ านาจมากกว่าผู้มีอายุน้อย สามารถออกค าส่ัง มีอ านาจ
ตัดสินใจ มีสถานภาพสูงกว่า ในภาษาไทยมีค าทีส่นับสนุนความ
จริงทีว่่าอายุน้อยเป็นสิ่งส าคัญ คอืค าว่า “ผู้ใหญ่” กับ “ผู้น้อย” 
หรือ “ผู้ใหญ่” กับ “เดก็” ผู้น้อยหรือเดก็ต้องเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ 
ส่วนผู้ใหญ่กต้็องท าหน้าทีป่กป้อง ใหค้วามคุ้มกัน ช่วยเหลือ 
แนะน า เมตตา และเสียสละแก่ผู้น้อย



3.2 อายุในสังคมไทย

• ค าเรยีกญาตใินภาษาไทย มีความหมายหลกัแตกตา่งกนัท่ีอาย ุเช่น พี่ กบั นอ้ง
• การประกอบพิธีกรรมจากวยัหนึ่งสูอี่กวยัหนึ่ง  เช่น การท าบญุสะเดาะเคราะหเ์ม่ือถึงเบญจเพส 

(อาย ุ25 ปี)
• ผูท่ี้มีวยัตา่งกนัย่อมมีพฤติกรรมแตกตา่งกนัไปตามความคาดหมายของสงัคม
• จะเห็นไดจ้ากบางสภุาษิตของไทย ไดแ้ก่ “แก่แลว้ไม่เจียมสงัขาร” “แก่แดด” “ชิงสกุก่อนหา่ม” เป็น

ตน้
• ในสงัคมไทยมีพฤตกิรรมหลายอยา่งท่ีเก่ียวกบัอาย ุเช่น อาย ุ15 ปี ถือวา่พน้วยัเด็ก อาย ุ20 ปี ถือวา่

บรรลนิุติภาวะ อาย ุ60 ปี ถือวา่เป็น “วยัเกษียณ”
• เม่ือวยัตา่งกนัก็มีความคาดหวงัจากสงัคมแตกตา่งกนัดว้ย การใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกับอายจุงึเป็น

สิ่งส าคญัมากในสงัคมไทย



ภาษาเดก็

ภาษาเดก็



• เด็กมกัจะใชพ้อ่แม่เป็นแบบในการเรยีนพดูจนถึงราวอาย ุ3-4 ขวบ หลงัจากนัน้จะเรยีนภาษา
จากเพื่อนรุน่เดียวกนัจนถึงอาย ุ13 ปี จงึจะใชภ้าษาแบบตวัเอง

• ภาษาเดก็ มีลกัษณะเฉพาะ มกัออกเสียงแตกตา่งไปจากเสียงในภาษาของผูใ้หญ่ มกัมีศพัท์
เฉพาะท่ีตา่งจากของผูใ้หญ่ 

• ในภาษาองักฤษมีค  าวา่ “baby talk” ซึง่หมายถึงการพดูแบบเด็กเล็กหรอืภาษาเดก็ 

• ผูใ้หญ่บางคนมกัใชภ้าษาเด็กพดูกบัเด็กเพ่ือใหเ้ด็กเขา้ใจไดด้ีขึน้

3.3 การใช้ภาษาของผู้พดูทีต่่างวัยกัน



ตัวอย่าง



3.3 การใช้ภาษาของผู้พดูทีต่่างวัยกัน

• มคีนตัง้ข้อสังเกตว่า เดก็ไทยมักพูดยานคาง หรือลาดเสยีง ถ้าผู้ใหญ่พูดแบบนีก้จ็ะถูกหาว่าพูดแบบเดก็ 

• เดก็อ่านออกเสยีงตัว ส หรือ ซ จะกลายเป็นเสยีง ช หรือ ฉ หรือ จ และเสยีง ร จะกลายเป็น ย 

• เดก็มักมคี าศัพทเ์ฉพาะ เช่น ค าว่า กนิ ภาษาเดก็จะใช้ค าว่า “หม ่า”

ภาษาผู้ใหญ่ ภาษาเดก็

ใส่ ใฉ่

สาม ฉาม, จ๋าม

สนุก หนุก

ขนม หนม

หนังสอืพมิพ์ ฉือพมิพ,์ จือ๋พมิ

อร่อย หย่อย



3.3 การใช้ภาษาของผู้พดูทีต่่างวัยกัน

• ภาษาวยัรุน่มกัมีภาษาเฉพาะของตน ซึง่สว่นใหญ่จะตา่งจากภาษาของคนวยัผูใ้หญ่ ตวัอยา่ง

ภาษาวัยรุ่น ภาษาผู้ใหญ่

ถกูวา่จน หน้าแตก ไปลย ถกูวา่จน เสียหน้า ไปเลย

แกชอบ เบรก คนอยูเ่รื่อย แกชอบ ขัดคอ คนอยูเ่รื่อย

รูส้กึเสียใจ เลก็ๆ รูส้กึเสียใจ เลก็น้อย

แฟนแก จ๊าบ จรงิ แฟนคณุ สวย มาก



• อายเุป็นปัจจยัท่ีใชก้  าหนดสถานภาพของคนในสงัคม ท าใหส้มาชิกในสงัคมมีสถานภาพแตกต่างกนัไป 

• บางสงัคมอาจใหค้ณุคา่กบับคุคลท่ีอายมุากกวา่ สว่นสงัคมอ่ืนอาจใหค้ณุคา่กบับคุคลท่ีอายนุอ้ยกวา่

• อายใุนสงัคมไทยผูมี้อายมุากจะมีอ านาจมากกว่าผูมี้อายนุอ้ย ผูน้อ้ยหรอืเดก็ตอ้งเคารพเช่ือฟังผูใ้หญ่ สว่น
ผูใ้หญ่ก็ตอ้งท าหนา้ท่ีปกปอ้ง ใหค้วามคุม้กนัแก่ผูน้อ้ย

• การใชภ้าษาของผูพ้ดูท่ีตา่งวยักนั ไดแ้ก่ ภาษาเดก็ เกิดจากการท่ีเดก็เรียนรูภ้าษาดว้ยตนเองตัง้แตเ่กิด 
ช่วงแรกจะพดูไดเ้ป็นค า ๆ ยงัไมถ่กูหลกัไวยากรณ ์แตเ่ม่ือเดก็โตขึน้ก็จะใชป้ระโยคที่ซบัซอ้นและถกู
ไวยากรณไ์ด้

• ภาษาของวยัรุน่ก็จะมีรูปแบบเฉพาะแตกตา่งจากภาษาของผูใ้หญ่ และไดร้บัอิทธิพลจากสื่อออนไลนม์าก
ขึน้ในปัจจบุนั

สรุป
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จบบทที ่2


